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1. AZ KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER SZABÁLYZAT  

1.1. A SZABÁLYZAT  CÉLJA  

A Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy 
meghatározza, a Hévíz Város Önkormányzat  (továbbiakban: Önkormányzat) által 
működtetett közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési szabályait A Szabályzat az 
alábbi jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályozza a Önkormányzat közterületi 
térfigyelő kamerarendszerének adatkezelését: 

- Magyarország Alaptörvénye 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

- NAIH 4125-2/2012/V. számú állásfoglalás 

- 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyelőről 

- 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 
biztosító módosításáról 

- 512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek 
elszállításával kapcsolatos eljárás során alkalmazandó kiegészítő és eltérő 
közigazgatási hatósági eljárási szabályokról 

Az közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetőjének és adatkezelőjének megnevezése, 
elérhetőségei: 

Adatkezelő neve Hévíz Város Önkormányzat 

Levelezési cím 8380-Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. 

E-mail címe heviz@t-online.hu 

Weboldal onkormanyzat.heviz.hu 

A szabályzatot az önkormányzat honlapján közzé kel tenni. 

 

1.2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA  

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Hévíz Város Önkormányzat közterület felügyelőtel 
megbízott szervezeti egységének munkatársaira, továbbá azon személyekre, akik a 
Önkormányzattól kapott megbízásuknál fogva a Önkormányzat Szabályzataiban előírt 
rendelkezésekkel kapcsolatba kerülnek. 

 

1.3. A SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA, KARBANTARTÁSA  

A szabályzat felülvizsgálata a Polgármester hatásköre. A szabályzatot rendszeresen, legalább 
évente egy alkalommal felül kell vizsgálni. 
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1.4. SZEREPKÖRÖK  

A Önkormányzat Kamerarendszer Szabályzatában az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
szabályzatával összhangban a következő főbb szerepkörök jelennek meg: 

- A Polgármester 

Az Önkormányzat vezetője, feladatai az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatában kerültek meghatározásra. 

- A közterület felügyeleő 

Az Önkormányzat közterület felügyelői munkatársa. Feladataik az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatában kerültek meghatározásra. A közterületi 
kamerarendszer adatgazdái. 

Adatgazda 

Az Önkormányzat rögzített és kezelt adatok tulajdonosa. Felelős az adatok 
hitelességéért, védelméért, hozzáférési jogosultságok kiosztásáért. A feladatkört a 
közterület felügyelő látja el a munkaköri leírásában foglaltak szerint 

- Az Informatikus 

Az informatikus kiemelt jogosultságokkal rendelkező felhasználó, aki működteti az 
informatikai rendszereket és alkalmazza az előírt biztonsági intézkedéseket. 

 

1.5. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK 

Fogalom Meghatározás 

Személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jelei, valamint egy vagy több fizikai, gazdasági, jellemző 
ismeret. 

Hozzájárulás 

 

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy 
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

Tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat 
törlését kéri. 

Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, 
felvétele, rögzítése, rendszerezés, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
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Fogalom Meghatározás 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt 
az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott 
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve 
hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

 

Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve 
a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok 
feldolgozását végzi. 

Nyilvánosságra 
hozatal  

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Adatzárolás Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Magánterület 
nyilvános része  

 

Olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül 
igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek 
birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására 
megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy 
haszonbérleti jogviszony keretében jut.  

Betekintő 

munkaállomás 

Olyan számtógép, amelyen a kamera által rögzített adatokon való 
technikai műveletek biztonságos elvégzését lehetővé teszi. (pl.: 
felvétel visszanézése, adathordozóra mentése. 

Rendkívüli esemény Minden olyan esemény, körülmény, amely a Szervezet területén 
tartózkodó személyek életét, testi épségét, személyes szabadságát 
veszélyezteti, a Szervezet zavartalan működését akadályozza vagy 
veszélyezteti, valamint bűncselekmény vagy más jogellenes 
cselekmény, vagy ezek reális veszélye. 

Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele. 

Adattörlés Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása 
többé nem lehetséges. 

Adatmegsemmisítés Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatgazda Az Önkormányzatnál rögzített és kezelt adatok tulajdonosa. Felelős 
az adatok hitelességéért, védelméért, hozzáférési jogosultságok 
kiosztásáért. 
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2. KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER  

2.1. A KAMERARENDSZER TULAJDONOSA ÉS ÜZEMELTETŐJE 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer Hévíz Város Önkormányzat tulajdona. A vagyon 
használatára, kezelésére, üzemeltetésére a közterület-felügyelő jogosult. 

 

2.2. A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZR ÜZEMELTETÉSÉNEK 
CÉLJA  

A közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének elsődleges célját az önkormányzat 
vonatkozó rendelete határozza meg. Ennek megfelelően a rendszer célja: 

- az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjenek biztosítása, 

- a közterület önkormányzati rendeletben meghatározott rendjének biztosítása, 

- a térfigyelő rendszer által lefedett közterületen található vagyon megóvása, 

- a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, az együttműködés erősítése, 

- a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének 
növelése, 

- jogsértések visszaszorítása, bűnmegelőzés. 

A közterületi térfigyelő kamera rendszert a Közterület-felügyelő köteles felhasználni a 
közterület törvényben meghatározott feladatainak ellátásához, így különösen: 

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött 
tevékenység szabályszerűségének ellenőrzéséhez, 

- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 
megelőzésére, illetve szankcionálására, 

- közterület, az épített és a természeti környezet védelmében való közreműködéshez, 

- a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend 
védelmében történő közreműködésben, 

- az önkormányzati vagyon védelmében való közreműködéshez, 

- köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzéséhez. 

 

2.3. A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERÁK KIHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI  

A kamerát közterületre csak az önkormányzat helyezhet ki és üzemeltetni csak a közterületi 
térfigyelő kamerarendszer keretében lehetséges.  

A kamerák helyét képviselőtestület határozza meg. 

A kamerák pontos kihelyezési helyéről, a rendőrség és a közterület-felügyelő, a megfigyelni 
szánt közterület jól láthatósága figyelembe vételével dönt. Javaslatot tehet adott terület 
pontos megfigyelése érdekében több kamera elhelyezésére a képviselőtestület számára. 
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A kamerákat jól látható helyre kell telepíteni és megfigyelt helyen tájékoztatót kell kihelyezni 
a rendszer üzemeléséről. 

A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a közterületre belépni kívánó személyek számára a 
megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást szem magasságban, jól 
látható helyen, illetve helyeken kell feltüntetni. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a kamera 
elhelyezésének tényét és a közterület felügyelő elérhetőségét. 

A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretében elhelyezett kamerák helyéről és az általuk 
megfigyelt területről az önkormányzatnak tájékoztatnia kell a rendőrséget. 

A kamera elhelyezése nem sértheti az emberi méltóságot, tehát képfelvétel nem rögzíthető a 
munkaidő, illetve ügyfélfogadási idő tartama alatt az alábbi helyiségekben: öltöző, wc, 
zuhanyzó, munkahelyi pihenőhelyiségében. A képfelvétel nem használható fel személyek 
magánéletének ellenőrzésére. 

Az adatkezelés során érvényesíteni kell a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elvét. Az 
Önkormányzat az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatok kizárólag 
jogszabályban előírt közfeladatai teljesítése céljából, jogszabályból fakadó hatósági 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli, a törvényben előírt ideig. 

A megfigyelőrendszerről szóló tájékoztatóban pontosan megjelölésre kerültek, hogy az adott 
kamerák milyen célból lettek elhelyezve, milyen területre irányul a látószögük A kamera 
látószöge kizárólag a céljával összhangban a területre terjedhet ki. 

 

2.4. A KAMERARENDSZER FELÉPÍTÉSE  

Hévíz város közterületi térfigyelő kamerarendszere az alábbi részekből áll: 

- a közterületre kihelyezett kamerákból, 

- a kamerák képét rögzítő, tároló eszközökből, 

- a kamerák vezérlését biztosító eszközökből, 

- központi megfigyelőhelyiségből, 

- az adatrögzítő és vezérlő eszközök tárolóhelyiségéből. 

A közterületi térfigyelő kamerarendszer több, egymástól független kamerahálózatokból áll. 

A közterületi térfigyelő kamerák pontos helyét a 1 számú melléklet Közterület térfigyelő 
kamerák helye fejezet tartalmazza.  
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3. KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER HASZNÁLATA  

3.1. KÉPEK FIGYELEMMEL KÖVETÉSE ÉS  RÖGZÍTÉSE  

A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként felhasználhatók 
legyenek egy esetleges eljáráskor. 

A térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelésének célja, hogy a közterület 
felügyelő áttekintést kapjon a megfigyelt közterületek állapotáról, helyzetéről, és indokolt 
esetben azonnali intézkedést tegyen, illetve kezdeményezzen. 

A kihelyezett kamerák által közvetített képek megfigyelésére és rögzítésére vonatkozó 
információkat a Közterületi térfigyelő kamerák helye 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

3.2. RÖGZÍTETT KÉPEK VISSZANÉZÉSE FELHASZNÁLÁSA  

A térfigyelő kamerarendszer rögzített képinek visszanézése, a visszanézésre okot adó 
esemény bekövetkezésekor történik meg.  

A rögzített képanyag visszanézésekor el kell különíteni: 

- a rendkívüli eseményt tartalmazó, azaz a felvételek adatkezelésére indokot, eljárás 
megindítására illetve kezdeményezésére okot adó felvételrészeket,  

- a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől. 

A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételeket a további felhasználás céljából le kell menteni 
a rögzítés helytől független adathordozóra és meg kell indítani a szükséges eljárást. 

A rendkívüli eseményt tartalmazó felvételek esetén a felvétel rögzítésétől számított két 
munkanapon belül a közterület felügyelő köteles: 

- a feladatkörébe tartozó eljárást megindítani, 

- a más szerv vagy hatóság (pl. rendőrség) hatáskörébe tartozó eljárások esetén az 
eljárás megindítását kezdeményezni. 
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4. ADATKEZELÉS A TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER 
VONATKOZÁSÁBAN  

4.1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételek kezelésének jogalapját a közterület-
felügyelőről szóló törvény biztosítja. A Közterület felügyelő közterületen bárki számára 
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevőt 
a felügyelő üzemelteti és kezeli.  

Jogszerűnek minősül a felvétel készítése, ha a személyek a képrögzítéshez nyilatkozattal 
hozzájárultak, vagy ráutaló magatartással /pl: kamerával megfigyelt területen való 
megjelenéssel/ hozzájárulnak. 

 

4.2. A KAMERARENDSZER ÁLTAL RÖGZÍTETT FELVÉTELEK 

A térfigyelő kamera rendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért 
érvényesíteni kell az információs törvényben és a közterület-felügyelőről szóló törvényben 
meghatározott, valamint jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat. 

 

4.3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

Az adatkezelés főbb alapelvei: 

- személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető, 

- az adatkezelés során az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 
törvényesnek kell lennie, 

- személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető. 

Személyes adat akkor kezelhető, ha: 

- az érintett hozzájárult, 

- azt törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat rendeletben elrendeli. 

Az adatkezelés csak jogszabály által meghatározott célokra, kötelezettség teljesitése 
érdekeben lehet.  

 

4.4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA  

A közterület-felügyelő esetében a személyes adat kezelésének célja: 

- a közbiztonság, 

- a bűnmegelőzés. 



 Hévíz Város Önkormányzat 
Közterületi Térfigyelő Kamerarendszer Szabályzat 

 

 

Dokumentum azonosító: Kamera adatkezelési szabályzat_ Önkormányzat_210226.docx   
 

 

4.5. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA  

A közterületi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a 
képfelvétellel érintett közterületen:  

- elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban,  

- elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,  

- a Közterület felügyelő által végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének 
megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá  

- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 
használható fel.  

A Közterület felügyelő bizonyítási eszközként:  

- a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv kérésére, illetve  

- közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére (belföldi jogsegély 
keretében)  

- továbbítja a rögzített felvételt, ha az eljáró szerv, illetve hatóság megkeresése 
megfelelő.  

A megkeresés akkor megfelelő, ha az tartalmazza:  

- az eljárás tárgyát,  

- az eljárás ügyiratszámát,  

- a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.  

A megkeresést meg kell tagadni, ha:  

- a megkeresés tartalmilag nem megfelelő,  

- ha a felvétel a megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.  

 

4.6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTALMA, AZ ADATOK TÖRLÉSE  

A jogszabályok előírásai alapján az adatkezelés során személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges ideig kezelhető.  

A kialakított térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti es megőrzi. A 
felvételek folyamatosan készülnek es kerülnek rögzítésre a rendszerben. A felvételek 
megőrzése a rögzítést követő 8 napig történik a kamerarendszer adattároló eszközein. A 
rendkívüli eseményeket nem tartalmazó felvételeket a rögzítést követő nyolc napig 
kezelhetőek, azt követően haladéktalanul törölni kell. A törlést automatizált eszközökkel kell 
megvalósítani. 

 

4.6.1.  A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKET TARTALMAZÓ FELVÉTELEK 
ADATKEZELÉSÉNEK IDŐTARTALMA  

A rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételek adatkezelési időpontja nem haladhatja meg a 
30 napot.  
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Az adatkezelés akkor tarthat tovább a rögzítést követő 8 napnál, ha a közterület-felügyelő által 
kezdeményezett eljárás során az eljárás megindítására jogosult az eljárás megindításának 
tényéről a rögzítést követő 8 napon belül a felügyeletet tájékoztatta.  

Ha az eljárást lefolytató szerv részére, vagy magánszemély számára a jogainak gyakorlása 
érdekében indított eljárásban az adat továbbítása megtörtént, az adatokat törölni kell.  

 

4.6.2.  KÉRELEMRE AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA  

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétellel rögzített esemény, cselekmény vagy 
intézkedés érinti, kérheti, hogy a felvételt a felügyelő annak továbbításáig, de legkésőbb a 
kérelem benyújtását követő 30 napig ne törölje.  

A kérelmet kizárólag az alábbi célból lehet benyújtani:  

- elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,  

- elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,  

- felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási 
hatósági eljárásban, 

- a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban  

A rögzített felvételen szereplő személy részére az adattovábbításról adott tájékoztatás 
költségmentes. 

 

4.7. BETEKINTÉSI JOG  

A Közterület felügyelőnek biztosítania kell a magánszemélyek számára, hogy a felvételen 
szereplő személy, az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartam alatt, megtekinthesse a róla 
készült felvételt. 

Az Önkormányzat a rendőrség részére jóváhagyott betekintési kérelem alapján biztosít 
hozzáférést a kamera rendszerhez.  A hozzáférés ebben az esetben csak betekintési jogkörrel 
létrehozott felhasználói hozzáféréssel történhet, a felhasználó csak az élőképhez férhet hozzá, 
adatot a rendszerből lementeni vagy rögzített felvételeket visszanézni nem tud. 

 

4.8. ADATTOVÁBBÍTÁS  

Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban- és jogszabályban - meghatározott esetekben 
lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által biztosított 
adathordozó eszközre történik.  

Az adattovábbítás során a továbbítás célú adatmentést Közterület felügyelő végezhet. 
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4.9. ADATBIZTONSÁG  

A Közterület felügyelőnek biztosítani kell az érintett személy személyes adatainak védelmét. 
A védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet körülményeire, arra, hogy ezek 
illetéktelen személy tudomására ne jussanak.  

Az adatokat védeni kell különösen:  

- a jogosulatlan hozzáférés,  

- a jogosulatlan megváltoztatás,  

- a jogtalan továbbítás,  

- a jogtalan nyilvánosságra hozatal,  

- jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint  

- a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.  

 

4.10. ADATOK INFORMATIKAI ÉS FIZIKAI VÉDELME  

 

4.10.1.  SZÜNETMENTES ÁRAMFORRÁS  

Szünetmentes áramforrás biztosításával kell gondoskodni arról, hogy a rendszer folyamatosan 
működni tudjon, illetve áram kimaradás miatt üzemzavar ne következzen be.  

 

4.10.2.  LOGIKAI VÉDELEM  

A közterületi térfigyelő kamera rendszer adatrögzítést lehetővé tévő informatikai rendszert 
működtető számítógépes rendszerben biztosítani kell, hogy:  

- a belépés személyre szóló kóddal történhessen,  

- az adatkezelési események automatikusan naplózásra kerüljenek.  

A vonatkozó kódok és jelszavak biztonságos kezeléséről a hivatal informatikusa gondoskodik.  

Az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes 
megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen. Az eredeti adatállományokról 
legalább egy biztonsági mentést kell készíteni, hogy az egyik megsemmisülése, sérülése esetén 
az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre álljanak.  

 

4.10.3.  ADATHORDÓZÓ AZONOSÍTÁSA  

A rendszerben csak nyilvántartásba vett adathordozót lehet használni, hogy a kezelt adatok 
fellelési helye, megsemmisítése nyomon követhető legyen. Az adattovábbítást kivéve 
adathordozóként csak a számítógéptől el nem különülő tárhelyet lehet használni.  

A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi helyiségében a Közterület felügyelő tagjai 
tartózkodhatnak. Idegen, harmadik személy jelenléte esetén a vizuális, fizikai, logikai  
hozzáférést korlátozni kell. 
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A közterületi térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételek kezelését kizárólag a 
Közterület felügyelők végezhetik.  

 

4.10.4.  FIZIKAI VÉDELEM  

A központi helyiségbe csak olyan személyek léphetnek be, akik adatkezeléssel megbízottak, 
illetve akiknek betekintési joguk van. A betekintési jogukat igazolniuk kell 

A közterületi térfigyelő kamera rendszer központi helyisége:  

- épülete riasztóval védett,  

- a helyiség mozgásérzékelővel felszerelt.  

A központi helyiségben őrzött adatok védelmét szolgálja, hogy:  

- a helyiség zárható. 

- a helyiségben a közterület felügyelő vagy az informatikus jelenléte nélkül idegen nem 
tartózkodhat 

- a helyiség takarítása, karbantartása csak a közterület-felügyelő vagy az informatikus 
jelenlétében lehetséges 
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5. A KÖZTERÜLET TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZERREL 
KACSOLATOS FELLEŐSSÉGEK, KÖTELEZETTSÉGEK  

5.1. A KÖZTERÜLET FELÜGYELŐ  VEZETŐJÉNEK ADATKEZELÉSI FELADAT- ÉS 
HATÁSKÖRE  

A városfejlesztési osztályvezetőnek adatkezelési feladata, hogy:  

- a jelen szabályzatot kidolgozza,  

- jelen szabályzatot évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja,  

- a feladatok ellátásra kijelölje a feladatok ellátásáért felelős személyeket, a feladat 
elvégzéséről folyamatos tájékoztatást kérjen. 

- ellenőrizze a leírtak betartását, a közterület-felügyelők erre vonatkozó tevékenységét 

 

5.2. A KÖZTERÜLET -FELÜGYELŐ ADATKEZELÉSI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

A közterület-felügyelő adatkezelési feladata:  

- a meghatározó belső szabályzatban rögzített szabályok betartása, vizsgálata,  

- a nyilvántartási feladatok elvégzése. 

Közterület felügyelő jogosult:  

- a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint  

- a kamera rendszer által rögzített képek visszanézésére,  

- a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli és nem rendkívüli 
események szerint,  

- az adat kimentésére,  

- az adat továbbításra,  

- az adattörlésre.  

- rendszeresen, de legalább a munkanap kezdetén ellenőrzi a rendszer üzemelését. 

Közterület felügyelő adatkezelési feladata:  

- a meghatározó belső szabályzatban rögzített szabályok betartása, vizsgálata,  

- a nyilvántartási feladatok elvégzése. 

 

5.3. A HELYI INFORMATIKAI RENDSZER ÜZEMELTETŐJÉNEK  
KÖTELEZETTSÉGEI  

Az Önkormányzat informatikai rendszereit üzemeltető informatikus kötelessége: 

- az Önkormányzat munkatársai által használt informatikai eszközök fizikai és technikai 
védelmének kialakítása, 
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- informatikai rendszerek hozzáférési jogosultságáról naprakész nyilvántartás vezetése, 

- az adatigénylések kielégítéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása, 

- a központi informatikai eszközökön történő adatvédelmi szabályok alkalmazásáról és 
betartásáról, következők szerint: az adatállományok és fizikai eszközök technikai 
védelméről, fizikai megsemmisülésük elleni védelemről, az illetéktelen hozzáférés 
elleni védelemről, és a vírusvédelemről. 

Az üzemeltetés során gondoskodni kell az adatok folyamatos biztonsági mentéséről egy külön 
eszközre.  

A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök, és egyéb adathordozók - a jogszerű adattovábbítás 
kivételével - a központi helyiségből ki nem vihetőek.  

Az informatikai eszközök karbantartás esetén a közterület felügyelő vezetőjének kell 
gondoskodni az adatvédelmi előírások betartásáról. Karbantartást, javítást csak a Közterület 
felügyelő foglalkoztatottja jelenlétében lehet végezni.  

Idegenek a központi helyiségben csak a közterület felügyelő foglalkoztatottja jelenlétében 
tartózkodhatnak. Az idegenek jelenlétében a felvételek visszanézését meg kell szakítani, ha a 
visszanézett adatok idegen általi megismerhetőségét más módon nem lehet kizárni.  

Az üzemeltetésről és az idegenek központi helyiségben tartózkodásáról üzemeltetési naplót 
kell vezetni.  
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6. NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

A közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez kapcsolódva nyilvántartást kell 
vezetni:  

- a kihelyezett kamerákról és az általuk megfigyelt közterületről (kamera nyilvántartás),  

- a rendszer állapotának naponkénti ellenőrzéséről (üzemeltetési napló),  

- a rendszerben végzett megfigyelésekről (megfigyelési napló),  

- a rendszerben rögzítet felvételek visszanézéséről, és kimentéséről (visszanézési 
napló),  

- a rendszerben a felvételek tárolására használt adathordozókról, (adathordozó 
nyilvántartás),  

- a rendszerben tárolt adatokról másolatkészítésről (adattovábbítási napló),  

- az adattovábbításról, (adattovábbítási napló)  

- az adatvédelmi incidensről.  

- a nyilvántartás vezetése a munkaköri leírásában erre kijelölt, meghatározott 
közterület-felügyelő kötelezettsége 

 

6.1. KAMERA NYILVÁNTARTÁS   

A kamera nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább:  

- a kamera, kamerák kihelyezésének helyét,  

- az alkalmazott kamerák darab számát,  

- az adott kamera, kamerákkal megfigyelt közterületet.  

 

6.2. ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ  

A rendszer működtetése során a rendszer állapotának rendszeres, naponkénti ellenőrzéséről, 
valamint az idegenek központi helyiségben való tartózkodásáról Üzemeltetési naplót kell 
vezetni.  

Az Üzemeltetési napló tartalmazza:  

- a rendszer állapot ellenőrzésre vonatkozó adatokat:  

o az ellenőrzés pontos időpontját,  

o a rendszer egyes elemeinek állapotára vonatkozó megjegyzést,  

o a rendszer nem megfelelő üzemelése esetén a tett intézkedést,  

o az ellenőrzést végző személy nevét,  

- a központi helyiségben tartózkodó idegenek tartózkodására vonatkozó adatokat:  

o belépés és távozás időpontját,  
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o a belépő nevét, beosztását,  

o a belépés okát, végzett tevékenységet.  

6.3. ADATHORDOHZÓK NYILVÁNTARTSA 

A köztéri térfigyelő kamararendszerrel kapcsolatba kerülő adathordozókkal (külső vagy belső 
adathordozók esetén egyarán) kapcsolatos tevékenységek esetén az alábbiakat kell bevezetni 
a nyilvántartásba:  

o a felhasznált, alkalmazott adathordozó azonosító adatait, 

o az adathordozó adat rögzítésre történő használatának kezdő és befejező 
időpontját, 

o az alkalmazást követően az adathordozó tárolási helyét, 

o az adathordozó megsemmisítésére vonatkozó adatokat. 

 

6.4. MEGFIGYELÉSI NAPLÓ  

A köztéri térfigyelő kamararendszer által közvetített felvételek központi helyiségben történő 
megfigyelése esetén a megfigyelésre vonatkozó adatokat a megfigyelési naplóban kell 
rögzíteni.  

A Megfigyelési naplónak tartalmaznia kell:  

- a megfigyelés napját, 

- a megfigyelés kezdő és befejező időpontját, 

- a bekövetkezett rendkívül eseményeket, 

- a kezdeményezett intézkedéseket, 

- a megfigyelő nevét.  

 

6.5. ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILVÁNTARTÁS  

Adatszolgáltatási nyilvántartásnak tartalmaznia kell a rögzített felvételekről, felvétel részekről 
készített:  

- másolat készítés időpontját, 

- másolt felvétel azonosító adatait, 

- másolat készítésének okát, 

- másolat adathordozójának azonosítóját, a tárolás helyét, 

- a másolatot készítő nevét, 

Amennyiben a másolatot harmadik személynek történő átadás céljából készül 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy:  

- mikor történt az adattovábbítása/átadása 
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- a felvételeket kinek, mely szervnek, hatóságnak, magánszemélynek továbbították 
adták át 

- milyen célból került sor az adattovábbításra/átadásra 

- mi volt az adattovábbítás jogalapja. 

A köztéri térfigyelő kamararendszer által rögzített felvételek központi helyiségben történő 
visszanézése esetén a visszanézésre, valamint a rendkívüli események képrészleteinek 
kimentésére vonatkozó adatokat naplóban kell rögzíteni.  

Az Adatszolgáltatási nyilvántartásnak tartalmaznia kell:  

- a visszanézés napját, 

- a visszanézett felvételek azonosításhoz szükséges adatokat: kamera azonosító, a 
felvétel rögzítés kezdő és befejező időpontját, 

- a bekövetkezett rendkívül eseményeket, 

- a rendkívüli eseményeket tartalmazó felvételrészek kimentésének adatai (mentés 
helye) 

- a kezdeményezett intézkedéseket, 

- a visszanéző nevét. 

 

6.6. INCIDENS NYILVÁNTARTÁS  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:  

- az incidenssel érintett személyes adatok körét, 

- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

- az adatvédelmi incidens időpontját, 

- az incidens körülményeit, 

- az incidens hatásait, 

- az incidens elhárítására megtett intézkedéseket, 

- egyéb jogszabályban meghatározott adatokat. 
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7. MELLÉKLETEK  

A szabályzat mellékletei: 

1. számú melléklet Közterület térfigyelő kamerák helye 

2. számú melléklet Adatigénylőlap 

3. számú melléklet Betekintési kérelem 

4. számú melléklet Adatszolgáltatási nyilvántartás 

5. számú melléklet Incidens bejelentő 

6. számú melléklet Incidens nyilvántartás 

7. számú melléklet Üzemeltetési napló 

8. számú melléklet Megfigyelési napló 

9. számú melléklet Adathordozók nyilvántartása
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Elhelyezési helyszín név azonosító Kamera azonosító megnevezés Megfigyelt terület, irány Látószög Megfigyelés célja Felszerelési hely Felszerelési objektum

1. Széchenyi u. - Móricz Zs. u. körforgalom K01_Széchenyi u. körforgalom PTZ

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. - Büki út - Szent András 

u. - Vörösmarty u. körforgalom és 

útbecsatlakozások 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. 

körforgalom

Széchenyi u. jobb oldali sarkán lévő 

oszlop

2. Árpád u., temető parkoló K02_Temető parkoló F
temető parkoló (É) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Árpád u., temető parkoló

23 sz. oszlop

3. Büki u. körforgalom K03-1_Büki körforgalom F Büki u. körforgalom irányába (Ny)
120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

4. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ1 BE Büki u. körforgalom irányába (Ny) fordítva a 

bevezető forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

5. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ2 KI Keleti irányba fordítva a körforgalom felé kivezető 

forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

6. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04_Ady Honvéd RSZ1 BE
Ady E. u. Alsópáhok felöl bevezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

7. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04 Ady Honvéd RSZ2 KI
Ady E. u. Alsópáhok felé kivezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

8. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04-1_Ady Honvéd F
Ady E. u. Vörösmarty u. kereszteződés irányába (É-

K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

9. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó F
Parkoló felöli becsatlakozó útkereszteződés (K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

10. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó RSZ1 BE
Ady E. u. észak-keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

11. Ady E. u. tókifolyó K05_ Ady Tó kifolyó RSZ2 KI
Ady E. u. észak-keleti irányba kivezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

12. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok PTZ
Nagy parkoló bejárat, Piac bejárat, Széchenyi u., 

Kölcsey u. kereszteződés 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

13. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ1 BE
Széchenyi u. keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

14. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ2 KI
Széchenyi u. keleti irányba kivezető forgalmi sáv (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

15. Nagy parkoló hátsó bejárat K07_új buszpályaudvar F
Nagy parkoló hátsó bejárata: kereszteződés és a 

parkoló irányába (D) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

16. Nagy parkoló hátsó bejárat K21_új buszpályaudvar PTZ
Nagy parkoló északi kijárata, új buszmegálló 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

17. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ BE
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

18. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ KI
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

19. Deák tér - Tófürdő bejárat K10_Deak ter PTZ
Deák tér - Tófürdő bejárat 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Deák tér 1 - Tófürdő bejárat Tófürdő bejárat előtti oszlopon

20. Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl) K11_Széchenyi-Rákóczi sarok PTZ
Széchenyi utca, Rákóczi u. (Széchenyi u. felől) 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl)

Széchenyi u. villanyoszlop (Rákóczi u-

val szemben)
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Elhelyezési helyszín név azonosító Kamera azonosító megnevezés Megfigyelt terület, irány Látószög Megfigyelés célja Felszerelési hely Felszerelési objektum

1. Széchenyi u. - Móricz Zs. u. körforgalom K01_Széchenyi u. körforgalom PTZ

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. - Büki út - Szent András 

u. - Vörösmarty u. körforgalom és 

útbecsatlakozások 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. 

körforgalom

Széchenyi u. jobb oldali sarkán lévő 

oszlop

2. Árpád u., temető parkoló K02_Temető parkoló F
temető parkoló (É) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Árpád u., temető parkoló

23 sz. oszlop

3. Büki u. körforgalom K03-1_Büki körforgalom F Büki u. körforgalom irányába (Ny)
120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

4. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ1 BE Büki u. körforgalom irányába (Ny) fordítva a 

bevezető forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

5. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ2 KI Keleti irányba fordítva a körforgalom felé kivezető 

forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

6. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04_Ady Honvéd RSZ1 BE
Ady E. u. Alsópáhok felöl bevezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

7. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04 Ady Honvéd RSZ2 KI
Ady E. u. Alsópáhok felé kivezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

8. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04-1_Ady Honvéd F
Ady E. u. Vörösmarty u. kereszteződés irányába (É-

K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

9. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó F
Parkoló felöli becsatlakozó útkereszteződés (K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

10. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó RSZ1 BE
Ady E. u. észak-keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

11. Ady E. u. tókifolyó K05_ Ady Tó kifolyó RSZ2 KI
Ady E. u. észak-keleti irányba kivezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

12. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok PTZ
Nagy parkoló bejárat, Piac bejárat, Széchenyi u., 

Kölcsey u. kereszteződés 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

13. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ1 BE
Széchenyi u. keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

14. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ2 KI
Széchenyi u. keleti irányba kivezető forgalmi sáv (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

15. Nagy parkoló hátsó bejárat K07_új buszpályaudvar F
Nagy parkoló hátsó bejárata: kereszteződés és a 

parkoló irányába (D) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

16. Nagy parkoló hátsó bejárat K21_új buszpályaudvar PTZ
Nagy parkoló északi kijárata, új buszmegálló 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

17. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ BE
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

18. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ KI
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

19. Deák tér - Tófürdő bejárat K10_Deak ter PTZ
Deák tér - Tófürdő bejárat 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Deák tér 1 - Tófürdő bejárat Tófürdő bejárat előtti oszlopon

20. Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl) K11_Széchenyi-Rákóczi sarok PTZ
Széchenyi utca, Rákóczi u. (Széchenyi u. felől) 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl)

Széchenyi u. villanyoszlop (Rákóczi u-

val szemben)

20. Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl) K11_Széchenyi-Rákóczi sarok PTZ
Széchenyi utca, Rákóczi u. (Széchenyi u. felől) 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl)

Széchenyi u. villanyoszlop (Rákóczi u-

val szemben)

21. Festetics tér K12_Festetics ter PTZ
Festetics tér 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Gróf I. Festetics György Művelődési 

Központ, Festetics tér Hévíz, Rákóczi u. 21 (Rózsakert épület)

22. Egregyi u. - Dombföldi u. kereszteződés K13_Egregy Dombföldi PTZ
Egregyi u. - Dombföldi u. kereszteződés 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Egregyi u. - Dombföldi u. 

kereszteződés 43 sz oszlopon

23. Egregyi u.  Jézus Szíve templom K14_ Egregy zöld templom F
Zrínyi utca felé (D) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Egregyi u.  Jézus Szíve templom 21 sz. oszlopon

24. Egregyi u.  Jézus Szíve templom K14_Egregy zöld templom RSZ1 KI
Zrínyi utcára befelé (D) a kimenő forgalmi sáv 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Egregyi u.  Jézus Szíve templom 21 sz. oszlopon

25. Egregyi u.  Jézus Szíve templom K14_Egregy zöld templom RSZ2 BE
Zrínyi utcán kifelé (É) a bejövő forgalmi sáv 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Egregyi u.  Jézus Szíve templom 21 sz. oszlopon

26. Romkert Múzeum épületen K15_Egregy muzeum PTZ
Romkert, Múzeum előtti térség 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Romkert Múzeum épület dél-keleti 

sarkán épületen

27. Romkert Múzeum épületen K15-2_Egregy muzeum PTZ
Romkert, Múzeum előtti térség 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Romkert Múzeum épület dél-nyugati 

sarkán épületen

28.
Polgármesteri Hivatal, Széchenyi u. - Kossuth 

L. u
K16_Kossuth-Szechenyi PTZ

Széchenyi u. - Kossuth L. utca, Polgármesteri Hivatal 

előtti tér, templom előtti, melletti tér 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Polgármesteri Hivatal, Széchenyi u. - 

Kossuth L. u

Széchenyi u. villanyoszlop (Kossuth L. u-

val szemben)

29. Árpád-kori templom K13_Árpádkori templom PTZ
Árpád-kori templom környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Árpád-kori templom

bal oldalon, utolsó beton 

villanyoszlopon

30. Tölgyfa u. - Móricz Zs. U. kereszteződés K18_Tölgyfa-Móricz PTZ
Tölgyfa u. - Móricz Zs. u. 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Tölgyfa u. - Móricz Zs. u. 

kereszteződés 11 sz. oszlopon

31. Sport u. (sportpályák) K19_Sport utca PTZ
Sport u. (sportpályák) 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Sport u. (sportpályák) Jobb 2 reflektor oszlop

32. Dr. Moll Károly tér
K20_Dr. Moll Károly tér (Fontana mozi) 

PTZ
Dr. Moll Károly tér 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Gróf I. Festetics György Művelődési 

Központ, Dr. Moll Károly tér Rákóczi u. 9. Fontana mozi épületen 

33. Római út K22-1_Római út F
Római út kifelé irányba (D) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Római út 7. sz. oszlop

34. Római út K22_Római út RSZ1 KI-BE
Római úton befelé, a város felé (É) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Római út 7. sz. oszlop

35. Büki u. - Balassi B. u. kereszteződés K23_Büki-Balassi F
Büki u. - Balassi B. u. kereszteződésre (É-K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Büki u. - Balassi B. u. kereszteződés

Balassi utcai kereszteződéssel 

szemben, a 37 sz. oszlopon

36. Büki u. - Balassi B. u. kereszteződés K23_Büki-Balassi RSZ1 BE
Büki utca kifelé menő irányába (É-Ny) fordítva 

figyeli a városba bevezető forgalmi sávot 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Büki u. - Balassi B. u. kereszteződés

Balassi utcai kereszteződéssel 

szemben, a 37 sz. oszlopon

37. Büki u. - Balassi B. u. kereszteződés K23_Büki-Balassi RSZ2 KI
Büki utca befelé menő (D-K) irányába fordítva figyeli 

a vásosból kivezető forgalmi sávot 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Büki u. - Balassi B. u. kereszteződés

Balassi utcai kereszteződéssel 

szemben, a 37 sz. oszlopon

38. Búzakalász utca K24
Babócsay-Búzakalász kereszteződés és környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Babócsay utca

Babócsay utca, 46. sz. E-on 

villanyoszlop

39. Ady-Kossuth u. kereszteződés K25 Ady-Kossuth u. kereszteződés
70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Hotel Fit épülete Hotel Fit épülete

40. Autóparkoló 2 K27
Autóparkoló bejárat 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Autóparkoló bejárat Autóparkoló bejárat, kandeláber
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41. Kisfaludy-Akác u. sarok K28 Kisfaludy-Akác u. sarok
70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Kisfaludy u; Hévíz tábla mellett

Kisfaludy u; Hévíz tábla melletti E-on 

villanyoszlop

42. Árpád-kori templom külső K29-1 Árpád-kori templom bejárat
70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Templom épülete Templom épülete

43. Árpád-kori templom belső K29-2 Árpád-kori templom bejárat
70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Templom épülete Templom épülete

44. Egregy buszforduló K30-1
Egregy buszforduló (D) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Buszforduló épület (D) Buszforduló épület (D)

45. Egregy buszforduló K30-2
Egregy buszforduló (É) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Buszforduló épület (É) Buszforduló épület (É)

46. Széchenyi-Babócsay u. K31-1
Széchenyi utca, középső parkoló 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Széchenyi-Babócsay u. sarok 

Széchenyi-Babócsay u. sarok 

kandeláber 

47. Széchenyi-Babócsay u. K31-2
Széchenyi utca-Babócsay kereszteződés és környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Széchenyi-Babócsay u. sarok 

Széchenyi-Babócsay u. sarok 

kandeláber 

48. HEBI önkormányzat K32
HEBI dokkoló 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Önkormányzat épülete Önkormányzat épülete

49. HEBI gyógyfürdő K33
HEBI dokkoló 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Festetics fürdőház Festetics fürdőház kandeláber

50. Autóparkoló_1 K34
Autóparkoló főbejárat és környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Autóparkoló főbejárat Autóparkoló főbejárat kandeláber

51. HEBI Egregy K35
HEBI dokkoló 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés HEBI kandeláber HEBI kandeláber

52. Büki-Balassi PTZ K37
Büki-Balassi kereszteződés és környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Büki u. - Balassi B. u. kereszteződés

Balassi utcai kereszteződéssel 

szemben, a 37 sz. oszlopon

53. Sportpályák_salakos K39-1 Sportpályák_salakos
70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Sportpályák kandeláber Sportpályák kandeláber

54. Sportpályák_fedett K39-2 Sportpályák_fedett, bejárat
70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Sportpályák kandeláber Sportpályák kandeláber

55. Kék templom mögötti parkoló K40
Parkoló területe (K) irányba 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Parkoló  nyilvános WC épület tetején K16 oszlopon

56. Illyés iskola főbejárat
K41 Iskolabejárat és környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Iskola előtti kandeláber K16 oszlopon

57. Bibó István Gimnázium Park u.
K42 Gimnázium Park utcai bejárat 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés 10. sz. E-on villanyoszlop 10. sz. E-on villanyoszlop

58. Bibó István Gimnázium Vörösmarty u.
K43 Gimnázium Vörösmarty utcai bejárat 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

4. sz. E-on villanyoszlop, Vörösmarty 

u. 36. előtt 4. sz. E-on villanyoszlop

59. Óvoda épület Sugár u.
K44-1 Bibó Gimnázium Sugár u. bejárat 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Óvoda épülete Óvoda épülete

60. Óvoda épület Sugár u.
K44-2 Óvoda főbejárata 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Óvoda épülete Óvoda épülete
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1. Széchenyi u. - Móricz Zs. u. körforgalom K01_Széchenyi u. körforgalom PTZ

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. - Büki út - Szent András 

u. - Vörösmarty u. körforgalom és 

útbecsatlakozások 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. 

körforgalom

Széchenyi u. jobb oldali sarkán lévő 

oszlop

2. Árpád u., temető parkoló K02_Temető parkoló F
temető parkoló (É) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Árpád u., temető parkoló

23 sz. oszlop

3. Büki u. körforgalom K03-1_Büki körforgalom F Büki u. körforgalom irányába (Ny)
120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

4. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ1 BE Büki u. körforgalom irányába (Ny) fordítva a 

bevezető forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

5. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ2 KI Keleti irányba fordítva a körforgalom felé kivezető 

forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

6. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04_Ady Honvéd RSZ1 BE
Ady E. u. Alsópáhok felöl bevezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

7. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04 Ady Honvéd RSZ2 KI
Ady E. u. Alsópáhok felé kivezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

8. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04-1_Ady Honvéd F
Ady E. u. Vörösmarty u. kereszteződés irányába (É-

K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

9. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó F
Parkoló felöli becsatlakozó útkereszteződés (K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

10. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó RSZ1 BE
Ady E. u. észak-keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

11. Ady E. u. tókifolyó K05_ Ady Tó kifolyó RSZ2 KI
Ady E. u. észak-keleti irányba kivezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

12. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok PTZ
Nagy parkoló bejárat, Piac bejárat, Széchenyi u., 

Kölcsey u. kereszteződés 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

13. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ1 BE
Széchenyi u. keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

14. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ2 KI
Széchenyi u. keleti irányba kivezető forgalmi sáv (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

15. Nagy parkoló hátsó bejárat K07_új buszpályaudvar F
Nagy parkoló hátsó bejárata: kereszteződés és a 

parkoló irányába (D) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

16. Nagy parkoló hátsó bejárat K21_új buszpályaudvar PTZ
Nagy parkoló északi kijárata, új buszmegálló 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

17. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ BE
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

18. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ KI
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

19. Deák tér - Tófürdő bejárat K10_Deak ter PTZ
Deák tér - Tófürdő bejárat 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Deák tér 1 - Tófürdő bejárat Tófürdő bejárat előtti oszlopon

20. Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl) K11_Széchenyi-Rákóczi sarok PTZ
Széchenyi utca, Rákóczi u. (Széchenyi u. felől) 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl)

Széchenyi u. villanyoszlop (Rákóczi u-

val szemben)
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1. Széchenyi u. - Móricz Zs. u. körforgalom K01_Széchenyi u. körforgalom PTZ

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. - Büki út - Szent András 

u. - Vörösmarty u. körforgalom és 

útbecsatlakozások 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. 

körforgalom

Széchenyi u. jobb oldali sarkán lévő 

oszlop

2. Árpád u., temető parkoló K02_Temető parkoló F
temető parkoló (É) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Árpád u., temető parkoló

23 sz. oszlop

3. Büki u. körforgalom K03-1_Büki körforgalom F Büki u. körforgalom irányába (Ny)
120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

4. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ1 BE Büki u. körforgalom irányába (Ny) fordítva a 

bevezető forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

5. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ2 KI Keleti irányba fordítva a körforgalom felé kivezető 

forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

6. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04_Ady Honvéd RSZ1 BE
Ady E. u. Alsópáhok felöl bevezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

7. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04 Ady Honvéd RSZ2 KI
Ady E. u. Alsópáhok felé kivezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

8. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04-1_Ady Honvéd F
Ady E. u. Vörösmarty u. kereszteződés irányába (É-

K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

9. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó F
Parkoló felöli becsatlakozó útkereszteződés (K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

10. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó RSZ1 BE
Ady E. u. észak-keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

11. Ady E. u. tókifolyó K05_ Ady Tó kifolyó RSZ2 KI
Ady E. u. észak-keleti irányba kivezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

12. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok PTZ
Nagy parkoló bejárat, Piac bejárat, Széchenyi u., 

Kölcsey u. kereszteződés 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

13. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ1 BE
Széchenyi u. keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

14. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ2 KI
Széchenyi u. keleti irányba kivezető forgalmi sáv (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

15. Nagy parkoló hátsó bejárat K07_új buszpályaudvar F
Nagy parkoló hátsó bejárata: kereszteződés és a 

parkoló irányába (D) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

16. Nagy parkoló hátsó bejárat K21_új buszpályaudvar PTZ
Nagy parkoló északi kijárata, új buszmegálló 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

17. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ BE
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

18. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ KI
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

19. Deák tér - Tófürdő bejárat K10_Deak ter PTZ
Deák tér - Tófürdő bejárat 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Deák tér 1 - Tófürdő bejárat Tófürdő bejárat előtti oszlopon

20. Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl) K11_Széchenyi-Rákóczi sarok PTZ
Széchenyi utca, Rákóczi u. (Széchenyi u. felől) 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl)

Széchenyi u. villanyoszlop (Rákóczi u-

val szemben)

61. Óvoda épület Sugár u.
K44-3 Bölcsőde bejárata 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Óvoda épülete Óvoda épülete

62. Nagyparkoló első rész sétány (K34)
K45-1; Nagyparkoló elülső rész, DK 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Nagyparkoló Széchenyi utca felőli 

kandeláber

Nagyparkoló Széchenyi utca felőli 

kandeláber

63. Nagyparkoló első rész sétány (K34)
K45-2; Nagyparkoló elülső rész, ÉK 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Nagyparkoló Széchenyi utca felőli 

kandeláber

Nagyparkoló Széchenyi utca felőli 

kandeláber

64. Nagyparkoló középső terület sétány
K46-1; Nagyparkoló középső rész, DK 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Nagyparkoló középső rész, 

kandeláber Nagyparkoló középső rész, kandeláber

65. Nagyparkoló középső terület sétány
K46-2 Nagyparkoló középső rész, ÉK 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Nagyparkoló középső rész, 

kandeláber Nagyparkoló középső rész, kandeláber

66. Nagyparkoló hátsó terület_Flavius sarok
K47-1 Nagyparkoló hátsó bejárat 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Flavius DK, sarok kandeláber Flavius DK, sarok kandeláber

67. Nagyparkoló hátsó terület_Flavius sarok
K47-2 Nagyparkoló hátsó rész, Flavius sétány 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Flavius DK, sarok kandeláber Flavius DK, sarok kandeláber

68. Nagyparkoló hátsó terület
K48 Nagyparkoló hátsó rész, DNY 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Nagyparkoló, hátsó rész, kandeláber 

(Flavius előtt)

Nagyparkoló, hátsó rész, kandeláber 

(Flavius előtt)

69. Flavius sétány_Attila u. felöl
K49-1 Flavius sétány Attila u. felé 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Flavius épület DNY sarok Flavius épület DNY sarok

70. Flavius sétány_Attila u. felöl
K49-2 Flavius sétány DK felé 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Flavius épület DNY sarok Flavius épület DNY sarok

71. Attila u.- Flavius sétány
K50 Attila u.-Flavius sétány kereszteződés 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés 3. sz. E-on villanyoszlop, Attila u. 3. sz. E-on villanyoszlop, Attila u. 

72. Vajda Ákos u.- Babócsay sarok
K51 Vajda Ákos utca 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Babócsay utca Babócsay u. 1. sz. E-on villanyoszlop

73. Hunyadi u - Babócsay sarok
K52 Babócsay-Hunyadi u. kereszteződés környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Hunyadi utca Hunyadi utca, 22. sz E-on villanyoszlop

74. Tavirózsa u. parkoló_COOP
K53 Tavirózsa parkoló D felé 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Tavirózsa u. Coop előtti kandeláber Tavirózsa u. Coop előtti kandeláber

75. Tavirózsa u. parkoló_2
K54 Tavirózsa utca parkoló,  É felé 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Tavirózsa utca közepe Tavirózsa utca közepe, kandeláber

76. Móricz Zs. -Fecske u. elágazás
K55 Móricz-Fecske u. kereszteződés és környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Móricz u. 49. Móricz u. 49. előtti villanyoszlop

77. Kossuth L. u. focipálya főbejárat
K56 Főbejárat és környke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Sportkör épülete Sportkör épülete

78. Kossuth L. u. focipálya vendég bejárat
K57 Vendégbejárat és környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Vendégbejárat kandeláber Vendégbejárat kandeláber

79. Vörösmarty u- Ady kereszteződés
K58 Vörösmarty u- Ady kereszteződés és környéke 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Vörösmarty u- Ady kereszteződés Vörösmarty u. 130. előtti villanyoszlop

80. Ady E. u. parkoló
K59 Ady E. utcai parkoló 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Ady E. utca, Kórház, gazdasági 

bejárat

Ady E. utca, Kórház, gazdasági bejárat, 

kandeláber
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81. Rózsa köz
K60 Rózsa köz, lépcsősor 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Rózsa köz 5-7.

Rózsa köz 5-7-előtti 14. sz. E-on 

villanyoszlop

82. Sugár utcai játszótér
K61 Játszótér területe 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Játszótér ÉK sarok Játszótér ÉK sarok, kandeláber

83. Zrínyi utcai játszótér
K62 Játszótér területe 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Játszótér ÉNY sarok Játszótér ÉNY sarok, kandeláber

84. Római romkert játszótér
K63-1 Szinpad felé -Romkert irány 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Romkert ÉNY irány Játszótér, D-oldal, kandeláber

85. Római romkert játszótér
K63-2 Játszótér területe 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Játszótér, D-oldal Játszótér, D-oldal, kandeláber

86. Mikes utcai játszótér
K64-1 Játszótér területe (É) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Mikes-Szabó L. u. sarok

Mikes-Szabó L. u. sarok, E-on 

villanyoszlop

87. Mikes utcai játszótér
K64-2 Játszótér területe (középső rész) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Játszótér középső rész, kandeláber Játszótér középső rész, kandeláber

88. Mikes utcai játszótér
K64-3 Játszótér területe (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Játszótér középső rész, kandeláber Játszótér középső rész, kandeláber

89. Ady Endre u. parkoló_2
K59-2 Ady E. utcai bejövő forgalom 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Ady E. utca, Kórház, gazdasági 

bejárat

Ady E. utca, Kórház, gazdasági bejárat, 

kandeláber

90. Egregyi óvoda
K65 Egregyi óvoda főbejárat 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Egregyi u. - Dombföldi u. 

kereszteződés 43. sz. E-on oszlop

91. Hévízi tó-kifolyó, gát
K66-1 Kifolyó és vízi műtárgy (gát) (É) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Gát kandeláber Gát kandeláber

92. Hévízi tó-kifolyó, gát
K66-2 Kifolyó (D) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Gát kandeláber Gát kandeláber
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1. Széchenyi u. - Móricz Zs. u. körforgalom K01_Széchenyi u. körforgalom PTZ

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. - Büki út - Szent András 

u. - Vörösmarty u. körforgalom és 

útbecsatlakozások 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Széchenyi u. - Móricz Zs. u. 

körforgalom

Széchenyi u. jobb oldali sarkán lévő 

oszlop

2. Árpád u., temető parkoló K02_Temető parkoló F
temető parkoló (É) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Árpád u., temető parkoló

23 sz. oszlop

3. Büki u. körforgalom K03-1_Büki körforgalom F Büki u. körforgalom irányába (Ny)
120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

4. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ1 BE Büki u. körforgalom irányába (Ny) fordítva a 

bevezető forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

5. Büki u. körforgalom K03_Büki körforgalom RSZ2 KI Keleti irányba fordítva a körforgalom felé kivezető 

forgalmi sávot figyeli 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés

Büki u. körforgalomból keleti 

irányba, felfelé vezető utca bal 

oldalán 4 sz. oszlop

6. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04_Ady Honvéd RSZ1 BE
Ady E. u. Alsópáhok felöl bevezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

7. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04 Ady Honvéd RSZ2 KI
Ady E. u. Alsópáhok felé kivezető forgalmi sáv (Ny) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

8. Ady E. u. (Honvédkórház előtt) K04-1_Ady Honvéd F
Ady E. u. Vörösmarty u. kereszteződés irányába (É-

K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. (Honvédkórház előtt)

Honvéd bejárattól Páhok felé első 

villanyoszlopon

9. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó F
Parkoló felöli becsatlakozó útkereszteződés (K) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

10. Ady E. u. tókifolyó K05_Ady Tó kifolyó RSZ1 BE
Ady E. u. észak-keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

11. Ady E. u. tókifolyó K05_ Ady Tó kifolyó RSZ2 KI
Ady E. u. észak-keleti irányba kivezető forgalmi sáv 

(É-K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Ady E. u. tókifolyó kifolyó melletti oszlopon

12. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok PTZ
Nagy parkoló bejárat, Piac bejárat, Széchenyi u., 

Kölcsey u. kereszteződés 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

13. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ1 BE
Széchenyi u. keleti irányból bevezető forgalmi sáv 

(K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

14. Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. K06_Szechenyi utca - piac sarok RSZ2 KI
Széchenyi u. keleti irányba kivezető forgalmi sáv (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló bejárat, Széchenyi u. I. piac felöl oszlopon

15. Nagy parkoló hátsó bejárat K07_új buszpályaudvar F
Nagy parkoló hátsó bejárata: kereszteződés és a 

parkoló irányába (D) 120°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

16. Nagy parkoló hátsó bejárat K21_új buszpályaudvar PTZ
Nagy parkoló északi kijárata, új buszmegálló 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Nagy parkoló hátsó bejárat buszállomás melletti oszlopon

17. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ BE
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés
Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

18. Új kis buszállomás K08_új buszpályaudvar RSZ KI
A kivezető út irányába (K) 70°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Új kis buszállomás

a kivezető út túloldalán, kijárattal 

szemközti oszlopon

19. Deák tér - Tófürdő bejárat K10_Deak ter PTZ
Deák tér - Tófürdő bejárat 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Deák tér 1 - Tófürdő bejárat Tófürdő bejárat előtti oszlopon

20. Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl) K11_Széchenyi-Rákóczi sarok PTZ
Széchenyi utca, Rákóczi u. (Széchenyi u. felől) 360°

közbiztonság, 

bűnmegelőzés Rákóczi u. (Széchenyi u. felöl)

Széchenyi u. villanyoszlop (Rákóczi u-

val szemben)
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